GEMEENTERAAD
ZITTING 26/07/2005

openbare zitting
1. Algemeen. Overlijden van Jackie Delannoye, gemeenteraadslid
(fractie Sp.a). Akteneming.
2. Algemeen. Aanstelling van Willy Levecke als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging.
3. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 13 juni 2005
4. Verkeer en mobiliteit. Tijdelijke politieverordening van de
burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op de Koninklijke Baan. Bekrachtiging.
5. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Fritz Vinckelaan). Her
vaststelling.
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politieverordening van de burgemeester, houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer in de Koningin Astridlaan en van de
intrekking ervan. Bekrachtiging van de desbetreffende nieuwe
tijdelijke politieverordening
7. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Aalststraat). Her
vaststelling.
8. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat). Her
vaststelling.
9. Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van het besluit d.d. 20/06/2005
van de burgemeester, houdende opheffing van zijn tijdelijke
politieverordening d.d. 07/04/2005 betreffende het verkeer in de Fritz
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Vinckelaan.
10. Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van diverse tijdelijke
politieverordeningen van de burgemeester, houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen.

11. Verkeer en mobiliteit. Overdracht door het Vlaams Gewest aan de
gemeente Bredene van de opritten Duinenstraat - Koerslaan Klemskerkestraat, tussen de Koninklijke Baan en Kapelstraat. Akkoord.
12. Verkeer en mobiliteit. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening,
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer in de SintRiquierstraat.
13. Begraafplaatsen - Opheffen en opnieuw vaststellen van het tarief- en
retributiereglement op de begraafplaatsen
14. Begraafplaatsen - Opheffen en opnieuw vaststellen van hoofdstuk 10
(begraafplaats en graven) van het algemeen politiereglement
15. Begraafplaatsen - Opheffen en opnieuw vaststellen van het
huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
16. Concessies. Goedkeuring van de voorwaarden betreffende het in
concessie geven van de consumptiegelegenheden sporthal en
zwembad (gemeentelijk sportcentrum).
17. Concessies. Goedkeuring van de voorwaarden van de
overeenkomst Gemeente Bredene-Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene betreffende het in onderconcessie nemen door AGB van
gronden, eigendom van het Vlaams Gewest.
18. Concessies. Goedkeuring van de voorwaarden van de
overeenkomst Gemeente Bredene-Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene betreffende het in onderconcessie nemen door AGB van
gronden, eigendom van N.V. Waterwegen en Zeekanaal
19. Gemeentelijk patrimonium. Desaffectatie Meeting- en Eventcentrum
Staf Versluys. Overdracht eigendom aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene.
20. Algemeen. Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst
Gemeente Bredene-Autonoom Gemeentebedrijf Bredene inzake het
gebruik door het gemeentebestuur van diensten van het Meeting- en
Eventcentrum Staf Versluys
21. Algemeen. Goedkeuring van het tariefreglement voor het gebruik
van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys
22. Financiën. Kennisneming van het proces-verbaal van kasonderzoek
van de gemeenteontvanger over het vierde kwartaal 2004.
23. Financiën. Vaststelling van de dienstjaarrekening 2004 bestaande uit
de begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting.
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24. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op de begraving van al dan niet gecremeerde
stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van gecremeerde stoffelijke
overblijfselen en de bijzetting van gecremeerde stoffelijke
overblijfselen in een columbarium voor de dienstjaren 20052006.(040/363-10)
25. OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2004 van het OCMW in toepassing van de nieuwe OCMWboekhouding.
26. Kerkfabrieken - Innemen van een standpunt met betrekking tot het
voornemen van het bisdom Brugge om in Bredene een centraal
kerkbestuur op te richten
27. Kerkfabrieken - Advies over de rekening 2004 van de kerkfabriek SintRikier
28. Kerkfabrieken - Advies over de rekening 2004 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus
29. Gebouwen. Aankoop kantoormeubilair. Goedkeuring lasten en
voorwaarden + kostprijsraming. Vaststelling van de wijze van gunnen.
30. Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken op het August
Plovieplein, Louis Vander Schaeghestraat, stuk Fritz Vinckelaan en
Sportstraat. Goedkeuring van de plannen, het bestek en de
kostprijsraming. Vaststelling van de wijze van gunnen.
Administratieve
rechtzetting
31. Grondverhandelingen
grondverhandeling Dorpsstraat 134 goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 19/05/2003
32. Grondverhandelingen - Kosteloze afstand van 21,20 m² straatgrond,
kadastraal gekend 2e afdeling sectie C nr. 604/02t, door de
echtelingen Guido Versluys – Myriam Floryn, wonende Zandstraat 87
Bredene
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